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Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen i 

Bredballe Lokalhistoriske Forening 

mandag, den 7. marts 2022 kl. 19.00 i Bredballe Sognegård 

 

 

 

Som det måske huskes, er det i dag, med en enkelt dags undtagelse, præcist et halvt år siden, vi 

afholdt vores sidste generalforsamling, som vi på grund af corona restriktionerne desværre havde 

måttet udskyde. 

Men i øvrigt en generalforsamling der blev afviklet helt efter planen og i henhold til foreningens 

vedtægter, og som efterhånden sædvanlig kompetent ledet af Vagn Schultz. 

Efter generalforsamlingen holdt historiker Poul Ulrich Jensen et spændende foredrag baseret på 

bogen ”Grejsdalen – historie, natur, mennesker, kultur,” hvor vi fik et fint indblik i den udvikling, 

der har fundet sted i Grejsdalen. 

 

Og så må vi desværre sige, at vi umiddelbart herefter atter blev lagt død af den stadig herskende 

corona pandemi. 

 

Samtidig påbegyndte Hældagerskolen et renoveringsprojekt af skolens varme og ventilations anlæg, 

hvilket blandt andet medførte, at vi pludselig mødte op til et arkivlokale, hvor både lokale, inventar 

og PC udstyr på grund af nogle rørgennemføringer var belagt med et gedigent lag murstøv. Vi fik 

skyndsomst evakueret vores udstyr. 

Håndværkerne blev først færdige i uge 5, og vi er i skrivende stund i gang med en kraftig 

hovedrengøring og forventer, at vi fra nu vil være fuldt arbejdsduelige. 

 

På trods af det hele lykkedes det os at få vort årshæfte gjort færdig, således at vi kunne omdele det i 

ugen omkring 1. december. 

Hæftet har titlen ”Beretninger fra det gamle Bredballe,” som består af fire af hinanden uafhængige 

historier om markante personligheder, der har boet og levet i Bredballe. Personligheder, der for 

nogles vedkommende har levet et hvad vi kan kalde et anderledes og spændende men også 

tidsatypisk liv, samt personer, der har fulgt den forventelige og udstukne vej. 

 

Sædvanen tro er der mange, vi på trods af tidens ugunst skylder en stor tak for en stor støtte, support 

og assistance i året. Det gælder Hældagerskolen, det gælder Stadsarkivet, og det gælder 

menighedsrådet. 

 

Alt i alt må vi erkende, at vort aktivitetsniveau på grund af udefra kommende hændelser har ligget 

under, hvad der har været normalt, og under hvad vi gerne vil, hvilket også afspejles i omfanget af 

nærværende beretning, men vi både håber og tror på, at vi er ved at være der, hvor vi atter kan 

begynde at arbejde konstruktivt og fremadrettet. 


